
10-18.11.2019

GIRLS GO NOT ONLY TO ZANZIBAR!
ODKRYJ UROKI TANZANII I PRZEŻYJ PRZYGODĘ ŻYCIA !

EMOCJE, RELAKS I ŚWIETNA ZABAWA
W DOBOROWYM, DAMSKIM TOWARZYSTWIE !



GIRLS GO TO ZANZIBAR

GDZIE

• MARAFIKI BUNGALOWS, KIWENGWA, WSCHODNIE WYBRZEŻE ZANZIBARU

• PARK NARODOWY SELOUS, TANZANIA POŁUDNIOWA

KIEDY

• 10-18 LISTOPADA 2019

DLA KOGO

• DLA WSZYSTKICH PAŃ, KTÓRE MAJĄ OCHOTĘ NA ODPOCZYNEK I ODROBINĘ

SZALEŃSTWA ☺



W programie m.in.

▪ Zwiedzanie wyspy

▪ Spotkanie oko w oko z dzikimi zwierzętami, mieszkańcami Parku 
Narodowego Selous

▪ Joga, poranna lub wieczorna medytacja (za dopłatą)

▪ Wspólna sesja zdjęciowa z profesjonalną fotografką

▪ Niezapomniane kolacje – niespodzianki

▪ Wyjście na imprezę (aaa… czasem nawet nie trzeba będzie 
wychodzić, bo impreza sama przyjedzie do nas ☺ )

▪ A poza tym : nauka swahili, lekcja gotowania, podziwianie wschodu 
słońca, rozgwieżdżonego nieba, spacery po plaży, masaże…

▪ I jeszcze : mnóstwo dobrej zabawy i miło spędzony czas !!!! 

▪ A przede wszystkim : relaks i słodkie nicnierobienie

GIRLS GO TO ZANZIBAR



RAMOWY PROGRAM WYJAZDU

10.11 .

PRZYJAZD, ZAKWATEROWANIE, SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

WIECZOREM: WSPÓLNA KOLACJA

11.11.

SŁODKIE LENISTWO W MARAFIKI, AKLIMATYZACJA I ODPOCZYNEK PO PODRÓŻY

PO POŁUDNIU – POOL PARTY W BASENIE

12.11

WYCIECZKA DO WYBORU : STONE TOWN & PRISON ISLAND (CAŁY DZIEŃ)  /SPICE FARM  (3 GODZ) /SNORKELING  
LUB QUADY (GODZ. 8-13)

13.11

SAFARI 

WCZESNYM RANKIEM PRZELOT DO SELOUS,  OBSERWACJA DZIKICH ZWIERZĄT PO DRODZE DO CAMP MANZE, 
LUNCH NA TERENIE OBOZOWISKA, 

PO POŁUDNIU PODZIWIANIE ZACHODU SŁOŃCA  PODCZAS WYCIECZKI ŁODZIĄ 

WIECZOREM KOLACJA NA TERENIE OBIEKTU

14.11

WCZESNYM RANKIEM WYJAZD NA SAFARI, ŚNIADANIE  I LUNCH W  FORMIE PIKNIKU NA TERENIE REZERWATU

PO POŁUDNIU POWRÓT NA ZANZIBAR

Aktywności oznaczone kolorem turkusowym dodatkowo płatne – dla chętnych.
KOLEJNOŚĆ może ulec zmianie. 



RAMOWY PROGRAM WYJAZDU

Aktywności oznaczone kolorem turkusowym dodatkowo płatne – dla chętnych.
Z uwagi na warunki pogodowe mogą nastąpić zmiany w programie. 

W dniu wyjazdu śniadanie wliczone w cenę, pozostałe posiłki we własnym zakresie 

15.11

ODPOCZYNEK, WYMIANA WRAZEŃ PO SAFARI, 

WARSZTATY KULINARNE (2 GODZINY)

DLA CHĘTNYCH SNORKLING / QUADY (GODZ. 8-13)

WIECZOREM – IMPREZA W WAIKIKI : POKAZ AKROBATYCZNY, DYSKOTEKA NA PLAŻY

16.11

BEAUTY DAY – MALOWANIE HENNĄ, AFRYKAŃSKIE FRYZURY, TESTOWANIE I MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU LOKALNYCH 
KOSMETYKÓW

PO POŁUDNIU – WSPÓLNA SESJA ZDJĘCIOWA Z LAURĄ

17..11 

SPACER DO AFRYKAŃSKIEJ WIOSKI, ODWIEDZENIE SZKOŁY 

WIECZÓR POŻEGNALNY

18.11

WYJAZD

OSTATNIE CHILE RELAKSU



W CENIE WYJAZDU : 

▪ 8 noclegów  w Marafiki Bungalows (zakwaterowanie w pokoju 2- osobowym)

▪ 1 nocleg w Camp Manze w rezerwacie Selous w ramach safari

▪ Śniadania i kolacje (przystawka/danie główne/deser/ kieliszek wina lub piwo)

▪ Lot na safari do Tanzanii i z powrotem

▪ Transfery z lotniska i na lotnisko  ( łącznie 4)

▪ Atrakcje: pakiet powitalny, wieczór swahili, pool party, warsztaty kulinarne, 
masaż, malowanie henną, sesja zdjęciowa

▪ Cena nie zawiera przelotu z Europy, wycieczek fakultatywnych, ubezpieczenia 
ani opłat wizowych (50 USD-płatne kartą na lotnisku)



KOSZT WYJAZDU BEZ SAFARI

CENA OD OSOBY

▪ W POKOJU 2-OSOBOWYM Z WIDOKIEM NA OCEAN 829 $ 

▪ W POKOJU 2-OSOBOWYM W OGRODZIE 757 $

MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO PRZYJAZDU. DODATKOWY NOCLEG ZE ŚNIADANIEM

▪ W POKOJU 2-OSOBOWYM Z WIDOKIEM NA OCEAN 59 $ 

▪ W POKOJU 2-OSOBOWYM W OGRODZIE 50$

DOPŁATA DO POKOJU 1-OSOBOWEGO 250$



KOSZT WYJAZDU Z SAFARI

CENA OD OSOBY

▪ W POKOJU 2-OSOBOWYM Z WIDOKIEM NA OCEAN 1514 $ 
▪ W POKOJU 2-OSOBOWYM W OGRODZIE 1442 $
W TYM KOSZT SAFARI 695$

MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO PRZYJAZDU. DODATKOWY NOCLEG ZE ŚNIADANIEM

▪ W POKOJU 2-OSOBOWYM Z WIDOKIEM NA OCEAN 59 $ 
▪ W POKOJU 2-OSOBOWYM W OGRODZIE 50$

DOPŁATA DO POKOJU 1-OSOBOWEGO 250$



MARAFIKI BUNGALOWS

▪ Butikowy hotel w Kiwengwa, na wschodnim wybrzeżu Zanzibaru

▪ Położony na uboczu, z dala od zgiełku innych ośrodków i wioski

▪ Idealne miejsce wypoczynku, stworzone z zachowaniem afrykańskiej 
specyfiki, w harmonii z tutejszą przyrodą i kulturą. 

▪ MARAFIKI w języku suahili znaczy PRZYJACIELE. Chcemy, żeby wszyscy czuli 
się tutaj swobodnie i dobrze. Jak u przyjaciół. 



NASZA RESTAURACJA

▪ Menu inspirowane tradycyjną kuchnią zanzibarską, mieszanką kuchni 
afrykańskiej, arabskiej i hinduskiej, tworzącej różnorodną, aromatyczną 
mozaikę potraw. 

▪ Dania w naszym menu: świeże, zdrowe i urozmaicone. Pachnące 
przyprawami i skomponowane z uwzględnieniem produktów sezonowych.



… I BAR

▪ Receptury drinków i koktajl także oparte są na lokalnych składnikach.

▪ Nie może zabraknąć mleka kokosowego ani przypraw. I nawet nudny gin z 
tonikiem wygląda tu ciekawie.



ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ, CZYLI … 
ATRAKCJE W PAKIECIE



RELAKS ABSOLUTNY, CZYLI NIC-NIEROBIENIE

▪ Leżenie na leżaku z książka w ręku, albo bez ;-)

▪ Spacery po plaży

▪ Pływanie / moczenie się w basenie lub morzu

▪ Rozmyślanie lub bezmyślne gapienie się przed siebie



SAFARI

OKO W OKO Z DZIKIM ZWIERZEM

▪ Wylot z lotniska na Zanzibarze o godz. 8:00, lądowanie w buszu o 9:15. 

▪ Powrót następnego dnia, wylot  o 12:50

▪ Nocleg w luksusowych namiotach na terenie rezerwatu Selous

▪ Safari odkrytym jeepem. Możliwość spotkania wielu gatunków zwierząt, 
w tym żyrafy, zebry, bawoły, antylopy, słonie, lwy, lamparty

▪ Zachód słońca nad Jeziorem Manze – safari łodzią, obserwacja 
hipopotamów i krokodyli oraz ptaków.

▪ Posiłki na terenie rezerwatu lub w obozowisku



SAFARI

OKO W OKO Z DZIKIM ZWIERZEM

Cena safari obejmuje:

▪ Transfer na trasie Marafiki – lotnisko ZNZ -
Marafiki

▪ Przelot ZNZ – Selous - ZNZ

▪ Opłaty wstępu do parku

▪ Auto z kierowcą i/ lub przewodnikiem

▪ Wycieczkę łodzią

▪ Posiłki + woda

Dodatkowe opłaty:

▪ Napoje bezalkoholowe, piwo, wino

▪ Napiwki dla kierowcy i przewodnika

▪ Pamiątki



SWAHILI DINNER CZYLI AFRYKAŃSKA KOLACJA

▪ Tradycyjne Zanzibarskie potrawy serwowane w formie bufetu

▪ W menu  grillowane ryby,  aromatyczne curry,  mchicha, czyli 
lokalny szpinak  duszony w mleku kokosowym i rewelacyjna pweza
wa nazi, czyli ośmiornica z mlekiem kokosowym.  Do tego 
pachnący przyprawami ryż, ugali, czyli polenta, słodkie ziemniaki... 
i inne przysmaki

▪ W ten wieczór wszystkie stoły ustawione są poza restauracją, na 
piasku, tak aby nawet bosymi stopami poczuć magię Zanzibaru.



POOL PARTY: SZALONA IMPREZA NAD BASENEM

▪ Popołudniowa impreza nad i …w basenie przy dźwiękach radosnej muzyki

▪ Przystojni barmani będą roznosić drinki, napoje i przekąski i porywać do 
tańca.

▪ Lokalne kobiety pokażą jak seksownie ruszać biodrami, tak jak tylko 
Murzynki potrafią ;-)



BEAUTY DAY – COŚ DLA CIAŁA

▪ Relaksacyjny zanzibarski masaż

▪ Piękny tatuaż henną

▪ A może… wakacyjna fryzura z  mnóstwem warkoczyków

▪ Nowy look uwieczniony przez Laurę – profesjonalna sesja zdjęciowa. Po 
powrocie z wakacji każda  z Was otrzyma wydrukowane zdjęcia 
indywidualne i grupowe.



WARSZTATY KULINARNE Z SAMYM SZEFEM KUCHNI

▪ Podczas tych warsztatów poznacie lokalne produkty wykorzystywane do 
przygotowania pysznego lunchu (np. warzywnego curry z mlekiem kokosowym, 
serwowanego z mbeya - lokalnym ryżem o dużym ziarnie).

▪ Zagnieciecie i usmażycie chapatti, czyli lokalne placki.

▪ Husni, szef kuchni Marafiki, nauczy Was jak  wycisnąć mleko kokosowe prosto z 
utartego na specjalnej maszynce kokosa.



SPACER DO OKOLICZNEJ WIOSKI

▪ Możliwość przyjrzenia się z bliska jak mieszkają rdzenni mieszkańcy wyspy

▪ Okazja do spotkania z mieszkańcami, wspólnej zabawy z dziećmi, które są 
bardzo śmiałe i chętne do nawiązywania znajomości z turystami.

▪ Podczas spaceru będzie możliwość wręczenia dzieciom  drobnych 
upominków np. przyborów szkolnych,  używanych ubrań czy butów, 
cukierków.



DLA CHĘTNYCH



JOANNA PATRYCJA WIECZOREK

▪ Autorka, podróżniczka i joginka, o niezwykłej drodze przemiany osobistej. Instruktorka
jogi kundalini oraz coach. Uwielbia Naturę i wszystkie Żywioły.

▪ Odeszła z korporacji, by wyruszyć po nowe życie na wyspę Bali, niczym Liz Gilbert z „Jedz,
Módl się i Kochaj”. Jej droga zaprowadziła ją jednak do Afryki, najpierw do Senegalu, a
teraz na Zanzibar.

▪ Opowieści Joanny znajdziecie w mediach i w książkach min. ‘Wszystkie Barwy Słońca –
historia prawdziwa własnoręcznie uszyta” oraz na www.joannawieczorek.com

▪ Joanna będzie z nami podczas całego pobytu, dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniami
i opowieściami o światach widzialnych i niewidzialnych….



JOGA I MEDYTACJE- ZENZIBAR
Zapraszamy do wspólnego odkrywania uroków Zanzibaru w stylu ZENzibar

▪ JOGA (75 min.) lub

▪ poranna/wieczorna MEDYTACJA (45min.) wykorzystująca lecznicze właściwości
słońca i moc afrykańskim żywiołów

Zajęcia pod gołym niebem: o poranku - wokół basenu, a wieczorem na hotelowej
plaży lub platformie z widokiem na ocean, lub pod tradycyjnym, afrykańskim
dachem chroniącym od słońca.

Cena 1 zajęć grupowych: 20 $ Pakiet 7 zajęć : 100 $

Cena zajęć indywidualnych: 30 $



LAURA KUZAK-MARKOWSKA

▪ Fotograf i przewodnik po wyspie Zanzibar. Wszystko co robi, robi z pasją do 
fotografii i miłością do Zanzibaru.

▪ Od 4 lat mieszka na Zanzibarze. Poznała jego najróżniejsze oblicza i wciąż 
każdego dnia odkrywa coś nowego.  Zna i pokaże te miejsca, do których zwykli 
turyści nie docierają.

▪ Na zdjęciach pokazuje emocje, urok miejsca, w którym jesteśmy i piękne 
kolory oceanu. Część prac Laury można znaleźć stronie FB - Laura Zanzibar 
Photography. 



STONE TOWN I PRISON ISLAND

CAŁODNIOWA WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM

STONE TOWN

Zabytkowa część miasta Zanzibar, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. W plątaninie zaułków, placyków i podwórek kryją się meczety oraz 
okazałe, choć lekko już zniszczone domy. Te piękne przykłady architektury 
suahili, stanowią połączenie stylu arabskiego, hinduskiego i afrykańskiego. 
Mnóstwo tu także sklepików i urokliwych knajpek. Zwiedzając miasto warto 
zajrzeć na targ Darajani, obejrzeć Dom Cudów (House of Wonders), stary fort, 
katedrę anglikańską wzniesioną w miejscu dawnego targu niewolników, 
kościół św. Józefa czy dom Tippu Tipa - handlarza niewolnikami i kością 
słoniową. Stone Town to również doskonałe miejsce, by kupić prezenty i 
ciekawe pamiątki.

PRISON ISLAND

Niewielka wyspa niedaleko Stone Town, która w połowie XIX w. służyła jako 
więzienie dla zbuntowanych niewolników, a później była miejscem 
kwarantanny dla chorych na żółtą febrę. Dziś główną atrakcją są, pochodzące 
z Seszeli, lądowe żółwie olbrzymie, jeden z największych i najdłużej żyjących 
gatunków żółwi na świecie. Masa ciała żółwi olbrzymich osiąga średnio koło 
200 kg. Niektóre z mieszkających na wyspie osobników mają ponad 100 lat!

CENA WYCIECZKI : 65$



PLANTACJA PRZYPRAW (SPICE FARM)

▪ Na Zanzibarze, na wyciągniecie ręki rośnie wszystko to, co 
w Europie jest drogie lub niedostępne. 

▪ Spacer z przewodnikiem, wśród drzew goździkowych, 
cynamonowców, bujnych kęp trawy cytrynowej, 
bananowców i palm kokosowych, pobudza zmysły i 
kulinarną wyobraźnię. 

▪ Uprawiane tu owoce, korzenie czy liście znajdują 
zastosowanie w kuchni oraz medycynie.

▪ Podczas wycieczki wszystkiego można dotknąć, 
powąchać, spróbować, dokonując w ten sposób wielu 
zaskakujących odkryć

CENA WYCIECZKI : 25$



SNORKELING (MNEMBA ATOLL)

▪ Mnemba Atoll to najbardziej znany podwodny rezerwat na 
Zanzibarze – obejmuje obszar kilkunastu kilometrów płytkiej, 
ale bardzo interesującej rafy koralowej. Jest to popularne 
miejsce dla nurków – znane z  bogatego życia podwodnego –
pięknych koralowców, kolorowych ślimaków.  

▪ Przy odrobinie szczęścia można też spotkać żółwie wodne 
oraz delfiny, które lubią baraszkować na piaszczystym dnie w 
okolicy atolu. Snorkeling wśród nich to wielka frajda.

▪ W zależności od warunków pogodowych łódź motorowa 
wypływa z Kiwengwa lub Matemwe beach i zabiera w dwa 
niesamowite miejsca nurkowe. Aby zobaczyć podwodne cuda 
nie trzeba koniecznie nurkować. Można je podziwiać także  z 
powierzchni, pływając w płetwach, z maską i fajką. 

▪ W cenie wynajęcie sprzętu oraz przekąski i woda.

CENA WYCIECZKI : 40$



QUADY

▪ Wycieczka na quadach w głąb wyspy pozwala odkryć małe 
wioski położone pośród plantacji przypraw i trzciny 
cukrowej, przyjrzeć się życiu ich mieszkańców, dowiedzieć 
się ciekawych rzeczy o lokalnych zwyczajach oraz faunie i 
florze. Wyprawa z przewodnikiem trwa pół dnia i zaczyna 
się w Kiwengwa.

▪ Aby prowadzić quad trzeba mieć prawo jazdy.

CENA WYCIECZKI : 100 $ (ZA QUAD)



PROPOZYCJE LOTU

1. Wylot z Krakowa Flydubai, 1 przesiadka w Dubaju
www.flydubai.com

2. Wylot z Warszawy Emirates Airlines lub Qatar Airways z przesiadką 
w Dubaju lub Doha

3. Wylot z Warszawy i Wrocławia Air France + Kenya Airlines z 
przesiadką w Amsterdamu lub Paryżu i Nairobi.

4. Czarter TUI lub Itaki z Warszawy, Katowic, Wrocławia, lot 
bezpośredni lub z międzylądowaniem w Hurgadzie (bez 
możliwości opuszczenia samolotu)

www. Skyskanner.pl

http://www.flydubai.com/


ZAPISY

JOANNA FRENKIEL

E-MAIL: JOANNA@MARAFIKIZANZIBAR.COM

TELEFON : +48 695 666 162

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE FB : WWW.FACEBOOK.COM/GIRLSGOTOZANZIBAR

POTWIERDZENIE REZERWACJI PO WPŁACIE ZALICZKI W WYSOKOŚCI 250$

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE DATA WPŁATY ZALICZKI

WWW.MARAFIKIZANZIBAR.COM


